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CRISTOS A ÎNVIAT!
Luni, 13 aprilie

Duminică, 19 aprilie

Citirea: 1 Samuel 22-24 ºi Luca 12:1-31
Botez în apă, de la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian, Teodor Bulzan
şi predică Gusti Raţiu

Citirea: 2 Samuel 6-8 ºi Luca 15:1-10
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Liviu Buzguţa
şi Ionel Socaciu

Marţi, 14 aprilie
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui*i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL

www.betania.ro

• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.
de Teodor Bulzan

Citirea: 1 Samuel 25-26 ºi Luca 12:32-59
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 15 aprilie
Citirea: 1 Samuel 27-29 ºi Luca 13:1-22
Întâlnire de Rugãciune şi Studiu de la ora 18.
Vor sluji: Tătar Florian, Florin Corde
şi studiu cu pastorul bisericii

Joi, 16 aprilie
Citirea: 1 Samuel 30-31 ºi Luca 13:23-35

Vineri, 17 aprilie
Citirea: 2 Samuel 1-2 ºi Luca 14:1-24
Întâlnire fete / băieţi, de la ora 18.

Sâmbătă, 18 aprilie
Citirea: 2 Samuel 3-5 ºi Luca 14:25-35

Azi, 12 aprilie

CRISTOS A ÎNVIAT!

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Echipele de închinare şi Florin Corde

Luca 24:12
Versetul sãptãmânii:

Dar Petru s-a sculat şi a
dat fuga la mormânt. S-a
plecat şi s-a uitat
înăuntru, dar n-a văzut
decât fâşiile de pânză
care stăteau pe pământ;
apoi a plecat acasă, mirat
de cele întâmplate.

Forța acestui mesaj nu constă în câți oameni îl spun la un
moment dat, nici măcar în pasiunea cu care-l spun. Acest mesaj,
pentru că este mai mult decât un salut, are forță pentru că are la
bază o realitate istorică și
spirituală de necontestat.
Au fost mulți care au făcut
un scop al vieții lor lupta
împotriva acestui mesaj.
Primul „curajos” a fost
chiar Saul din Tars.
Rezultatul îl știm: a
devenit apostolul Pavel.
Au fost mai mulți, însă toți
au capitulat până la urmă.

EDITORIAL

continuare...

Cei mai mulți, ca și apostolul Pavel, au capitulat în genunchi,
închinându-I-se.
Deci, când ne salutăm în aceste zile spunând Cristos a înviat, să
fim conștienți că este mai mult decât un simplu salut: transmitem
un mesaj, afirmăm o realitate.
Mai rămâne o întrebare totuși, mai este ceva de clarificat: este
aceasta și convingerea noastră? Pentru că dacă expresia Cristos
a înviat este doar o formulă de salut pentru câteva zile din an, dacă
ea nu se identifică cu realitatea, atunci cuvintele tale vor deveni
dovezi împotriva ta în ziua judecății. Atenție, deci, la pericolul
indiferenței, al obișnuinței și ritualismului.
Ca națiune, ca popor, ne lăudăm că am primit credința de
aproape 2000 de ani (în timp ce există neamuri care încă nu au
auzit Evanghlia!). Acest fapt este un plus și este harul Domnului.
Însă ar trebui să ne reponsabilizeze, și nu să ne facă să ne lăsăm
pradă obișnuinței și ritualului!
Așadar, CRISTOS A ÎNVIAT! Să transmitem acest mesaj cu
toată convingerea și să și răspundem: ADEVĂRAT A ÎNVIAT!
Da, a înviat și este viu în vecii vecilor! Acum a fost înălțat la
dreapta Tatălui în cer, de unde L-a trimis pe Duhul Sfânt care este
în noi, în toți cei care suntem temple ale Duhului Sfânt,
pregătindu-și Biserica pentru întâlnirea cu Mirele!
ISUS CRISTOS E VIU! SLĂVIT SĂ FIE NUMELE LUI!
Vă doresc Sărbători Fericite!

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

Anunţ

Arãtările Domnului nostru Isus Cristos după Înviere

Cui

Maria
Magdalena

Ierusalim

celorlalte femei Ierusalim
celor 2 în drum
spre Emaus
lui Petru

drumul
Emausului
Ierusalim

celor 10 ucenici
Ierusalim
în camera de sus
celor 11 ucenici
Ierusalim
în camera de sus

Când

Duminica învierii
Duminica învierii
Duminica învierii
Duminica învierii
Duminica
următoare

Marea Galileii

la mai mult de
500 de ucenici

necunoscut

mai târziu

ucenicilor la
înăl*are

Muntele
Măslinilor

40 de zile după
înviere

celor 11 ucenici
Galileea
pe munte
lui Iacov

lui Pavel

O m a s ã p e z i!

lui Pavel

lui Ștefan
lui Ioan

necunoscut
drumul
Damascului
în Templu

lângă Ierusalim
insula Patmos

Pasaje biblice
Marcu 16:9-11
Ioan 20:11-18

Duminica învierii Matei 28:9-10

la 7 ucenici la
pescuit

T E IN VITÃM S Ã T E IM P LIC I
în proie ctul social
D O N E AZÃ 2 5 le i şi a s ig u ri tim p d e o
s ãp tãm â n ã o m a s ã c a ld ã une i pe rsoane în
ne voie . F oloseşte plicul de colectã pentru aceste donaþii.

Unde

mai târziu
mai târziu

mai târziu

câ*iva ani mai
târziu

Marcu 16:12-13
Luca 24:13-32

Luca 24:34
1 Corinteni 15:5
Luca 24:36-43
Ioan 20:19-25
Marcu 16:14
Ioan 20:26-31
Ioan 21:1-25

Matei 28:16-20
Marcu 16:15-18

1 Corinteni 15:6
1 Corinteni 15:7
Luca 24:44-51
Fapte 1:3-9

Fapte 9:1-19
Fapte 22:3-16
1 Cor. 9:1; 15:8
Fapte 22:17-21
Fapte 7:55

Apoc. 1:10-19

